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Orgel: Aria in D gr.t.  -  Johann Sebastian Bach 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 

-Voorbereiding- 
 

We gaan staan 

 
Stilte 
 

Bemoediging 
 Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer. 
 Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
 Allen die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Lied 280 
De vreugde voert ons naar dit huis 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed, afgewisseld met lied 301k 

 
Lofzang: 309a (Spaans) 
Gloria a Dios 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 37 : 1 – 11 

 

1  Erger je niet aan slechte mensen, 

wees niet jaloers op wie kwaad doen, 
2  zij verdorren snel als gras, 

zij verwelken als het jonge groen. 
 

3  Vertrouw op de HEER en doe het goede, 

bewoon het land en leef er veilig. 
4  Zoek je geluk bij de HEER, 

Hij zal geven wat je hart verlangt. 
 

5  Leg je leven in de handen van de HEER, 

vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen: 
6  het recht zal dagen als het morgenlicht, 

de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
 

7  Blijf kalm en wacht op de HEER, 

erger je niet aan wie slaagt in het leven, 

aan wie met listen te werk gaat. 
8  Wind je niet op, laat je woede varen, 

erger je niet, dat brengt maar onheil. 
9  Slechte mensen worden verdelgd, 

wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten. 
 

10 Nog even, en verdwenen is de zondaar, 

je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. 
11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten 

en gelukkig leven in overvloed en vrede. 

 
Zingen: Lied 601 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteus 5 : 13 – 16 
 

13 Jullie zijn het zout van de 

aarde. Maar als het zout zijn 

smaak verliest, hoe kan het dan 

weer zout worden gemaakt? Het 

dient nergens meer voor, het 

wordt weggegooid en vertrapt. 
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14 Jullie zijn het licht voor de 

wereld. Een stad die op een berg 

ligt, kan niet verborgen blijven. 15 

Je steekt ook geen lamp aan om 

hem vervolgens onder een 

korenmaat weg te zetten, nee, je 

zet hem op een standaard, zodat 

hij licht geeft voor ieder die in 

huis is. 16 Zo moet jullie licht 

schijnen voor de mensen, zodat 

zij jullie goede daden kunnen 

zien en eer bewijzen aan jullie 

Vader in de hemel. 

 
Zingen: Lied 221 
Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
Prediking 
 
Orgel: ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’  -  Joh. Seb. Bach 
 
Zingen: Lied 982 
In de bloemkool is de krokus 
 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 

(de kleine klok luidt…) 

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, op aarde zoals in de 
hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons 
onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En 
leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want 
van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen.  

Collecten 

Orgel: Cornet Piece nr. 2 in A gr.t.   -   Charles Burney 
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We gaan staan 

 
Zingen: Lied 416 
Ga met God en hij zal bij je zijn 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
 
Extra inzameling/collecte van de diaconie bij de uitgang voor 
de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. 
 
 
Orgel: Sinfonia   -   Georg Friedrich Händel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Casper van Dorp, Laren 
Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Machteld de Hoop 

Organist : Peter den Ouden 
   

 
 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven. 
Het voorbedenboek ligt op de tafel in de voorhof. 
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Collecten 
 

Diaconie:                Kerk in Actie – Noodhulp Ethiopië 
Diaconie                 Extra collectie bij de uitgang voor slachtoffers van de 

aardbevingen in Turkije en Syrië 
Kerkrentmeesters:  Eredienst 
 

U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op: 

• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. 

• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum. 
 

 
Collecte Diaconie 

 
Collecte Kerkrentmeesters 

 

óf met bovenstaande QR-codes (iDEAL) uw gift overmaken voor de 
genoemde collectedoelen van de Diaconie en van de Kerkrentmeesters. 
Houdt de camera van uw telefoon (QR-scanner) voor de code. Dan 
verschijnt er in het beeld een tekstje dat u moet aanklikken, waarna u 
vanzelf door de betaling gevoerd wordt. Het bedrag kunt u aanpassen. 

 

 

Pastoraal contact met gastvoorganger 
 

Met ds. Casper van Dorp kunt u na de dienst spreken of per email: 
casper@nachtzonmedia.nl of per telefoon: 06.2503 7305 contact opnemen. 
 

 

Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is per telefoon te bereiken op nummer  
035-624 7449, 06-2150 9446 en/of via email: zeilstar@xs4all.nl. 
 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

19 februari 
 

10.00 uur 
 

ds Friso Mout 
Kinderdienst 

 

Baarn 

Zondag 26 februari 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra 
Avondmaal en cantorij 

 

Zondag 05 maart 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra  

Zondag 12 maart 10.00 uur ds Heleen van Beelen Laren 
 

mailto:casper@nachtzonmedia.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandagmiddag gaan we weer aan de wandel althans bij goede 
weersomstandigheden. We starten van de parkeerplaats op de Tafelberg om 
half twee. We wandelen een uurtje in een tempo dat past bij onze groep. Na 
een rondje door de dreven drinken we iets in de Eendracht. Uw huisdier mag 
mee mits deze aan de riem is, want dat hoort op de heide gedaan te worden. 
Zolang Anneke van 't Hull in warmere streken verblijf houdt, neemt Tjeerd 
Hoekstra de groep mee op weg door de mooie natuur bij ons in de buurt. 
 

Dinsdag 14 februari 10-12 uur Leerhuis Keltische Spiritualiteit, in de 
consistoriekamer; Informatie bij ds. Jurjen Zeilstra, email: zeilstar@xs4all.nl 
 

Dinsdag 14 februari 13-14 uur Gebedskring in ’t Achterom 
 

Woensdag 15 februari 18.30-20.00 uur de ‘Dorpskerk Cantorij’ o.l.v. cantor 
Richard Vos repeteert in de consistoriekamer. 
 

Woensdag 15 februari Bijbelkring Oude Dorp; inloop voor koffie 19.45 uur; 
aanvang: 20 uur in ’t Achterom. 
 

Vrijdag 17 februari 10-12 uur Koffie-ochtend voor 70-plus senioren door 
Cie.Kruispunt in ’t Achterom. Info: Bep Boekensteijn 06-5310 1347 en Tiny de 
Wit 06-2789 3104 
 

Dinsdag 21 februari inloop 17.30 uur ‘Blaricum aan Tafel’.  
Stevige kost: In het kader van ons jaarthema willen we nu ook graag letterlijk 
met elkaar aan tafel gaan en elkaar ontmoeten bij een eenvoudige, doch 
voedzame maaltijd, in het Achterom nr. 1. We gaan aan tafel om 18.00 uur. 
De maaltijd wordt afgerond met koffie tegen 19.30 uur. U kunt zich aanmelden 
bij Machteld de Hoop: 06-5020 2800 of Wil Vooijs: 06-3833 9036. 
 

Donderdag 23 februari ‘Uitje uit de buurt’ Cie. Kruispunt bezoekt het mooi 
ingerichte museum Nairac in Barneveld. De gids zal ons o.m. vertellen over 
godsdienst, rookcultuur, Jan van Schaffelaar, werkkamer Nairac, streekdracht, 
geologie etc. Dit verhaal wordt ondersteund door moderne beeldapparatuur. 
Daarnaast nemen we een kijkje bij de tentoonstelling ‘the Lightness of Being’ 
over de kwetsbaarheid van de mens. Vertrek is per auto om 13.15 uur vanaf 
het Oranjeweitje. Aanmelden bij Sabine van Dijk: 035-693 7258 of Bep 
Boekensteijn 06-5310 1347. 

 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk. Onderaan deze pagina 
staan ook de recente Nieuwsflitsen. 
Als u wilt dat ook úw email-adres toegevoegd wordt aan de 

distributielijst voor deze Nieuwsflitsen, dan kunt u dat aangeven via een email-

mailto:zeilstar@xs4all.nl
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Informatie 
bericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. Zó blijft u geïnformeerd 
over wat er tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk. 
 

Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via 
een livestream met beeld en geluid direct of later te volgen; en via 
www.kerkomroep.nl direct of later te beluisteren. 
 

Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’: 
Wilt u hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen? 
Neemt u dan contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 035-525 5478 of 
per e-mail: leo@vandeutekom.org. 
 

Via de link www.protestantsegemeenteblaricum.nl komt u op de website van 
de Protestantse Gemeente te Blaricum. 

 

 
Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code.  
U komt dan direct op de website van de Protestantse 
Gemeente te Blaricum: protestantsegemeenteblaricum.nl 
   
 
 

 

Kerkcafé 
 

 
 

Over bijna-doodervaringen spreekt dr. Edith Plantier in het aanstaande 
Kerkcafé. Neem voor meer informatie de flyer mee van de tafel in de voorhof 
of bezoek de website van Kerkcafé www.pgblaricum.nl 
 

 

Afbeelding voorzijde: 
 

Een deel van een schilderij van Jeroen Bosch waarin hij de hoofdzonden 

uittekende. 

 

 
 
 
 

[Vb] 

mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
http://www.pgblaricum.nl/

